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MICHAIŁ SZATROW URODZIŁ SIĘ W ROKU 1932. W 1956 UKONCZYŁ W MO
SKWIE INSTYTUT GÓRNICZY Z TYTUŁEM INŻYNIERA GÓRNICTWA. PISZE 

DLA TEATRU OD ROKU 1955, JEST AUTOREM PONAD DZIESIĘCIU SZTUK, 
POCZĄTKOWO WSPÓŁPRACOWAŁ Z MOSKIEWSKIM TEATREM MŁODEGO 
WIDZA, KTÓRY WYSTAWIŁ JEGO CZYSTE RĘCE, MIEJSCE W ŻYCIU PO
ŁUDNIK 361, W IMIENIU REWOLUCJI (1957). NASTĘPNE UTWORY SCE;..ICZ
NE SZi\TROWA WYSTAWIŁ TEATR IM .. JERMOŁOWEJ (GLEB KOSMACZOW 
NAPISANY W 1960), TEATR IM. MAJAKOWSKIEGO (DZISIEJSZA MLODZIEZ' 
NAPISANY W 1962). TEATR IM. STANISŁAWSKIEGO I MCHAT (SZOST; 
LIPCA, NAPISANY W 1964). 

OD PARU LAT SZATROWA INTERESUJE PRZEDE WSZYSTKIM TEMA
TYKA LENINOWSKA, KTÓREJ POSWIĘCIŁ SWÓJ NIEZREALIZOWANY DO
TĄD SCENARIUSZ FILMOWY POKOJ BRZESKI ORAZ TRYLOGIĘ DRAMA
TYCZNĄ: SZOSTY LIPCA, TRZYDZIESTY SIERPNIA, DZIEN CISZY (DWIE 
OSTATNIE POZYCJE DOTYCHCZAS JESZCZE NIE GRANE I NIE PUBLI
KOWANE). 
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Rad jestem, że właśnie we Wrocławiu, na scenie Teatru 
Polskiego odbywa się polska prapremiera teatralna „Szóstego 
Upca", w realizacji tak wybitnego reżysera jak Jerzy Krasow
ski, który sztukę tę pokazał poprzednio w telewizji. 

To nie tylko satysfakcja, że mogę swój utwór zaprezento
wać widzowi wrccławskiemu; to także obietnica, iż być może 
uda nam się nawiązać bliższą, nie ograniczającą się tylko do 
tej jednej premiery współpracę. 

Często pytają mnie, dlaczego piszę sztuki historyczne? 
Piszę sztuki współczesne. Historia, której nie próbujemy 

poprawiać i której nie ,usiłujemy zmieniać, jest zawsze współ
czesna. 

Właśnie ta „współczesna historia" jest nam dziś bardzo po
trzebna, ponieważ ten, kto zapomina o lekcjach przeszłości, 
przeżywa z reguły to samo po raz drugi. 

TEMATEM SZTUKI SZATROWA są autentyczne wydarzenia 5, 6, i 1 
lipca 1918 roku w Moskwie. 

W sytuacji nie zakoi1czonej jeszcze wojny imperialistycznej, wobec 
groźby interwencji wrogów na frontach i kontrrewolucji wewnątrz 

kraju - zawarto z Niemcami pokój w Brześciu, gwarantujący ich 
neutralność wobec Republiki Radzieckiej. Zerwanie tej umowy stano
wiłoby poważne niebezpieczci'1stwo dla dalszych losów rewolucji. 

6 lipca, w trakcie obrad V Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad wybuchł 
bunt partii lewicowych eserów J>rzeciwko Leninowi i bolszewikom, 
mający na celu zerwanie tr:iktatu brzeskiego i wypowiedzenie wojny 
Niemcom. 

„Szósty lipca" to dokument dramatycznej walki bolszewików z le
wicowymi eserowcami, która była jednym z najniebezpieczniejszych 
momentów w zmaganiach bolszewików z kontrrewolucją w roku 1918. 
Jest to także historia trudnej i odpowiedziałn~j roli wodza rewolucji 
socjalistycznej - Włodzimierza Iljicza Lenina. 
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WŁODZIMIERZ ILJICZ LENIN 

Lenin - „Deklaracja praw ludu pracującego wyzyskiwanego" (rękopis, 1918) 
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MAKSYM GORKI 
O LENINIE 

Trudno jest odmalować jego portret. Lenin na pozór jest cały w sło
wach, jak ryba w łusce. Byl prosty i bezpośredni, jak w szystko co mó
wił. Bohaterst{vo jego prawie zupełnie pozbawione było zewnętrznej bły
skotliwości - było ono owym nierzadkim w Rosji skromnym asce
tycznym poświęceniem uczciwego rosyjskiego inteligenta-rewolucjonisty, 
niezłomnie przeświadczonego o tym, że na świecie możliwa jest spra
wiedliwość społeczna; był to heroizm człowieka, który wyrzekł się 

wszystkich radości świata gwoli ciężkiej pracy dla szczęścia ludzi [ ... ] . 
Przenikliwy i mqdry byl ten człowiek, a przecież „w wielkiej 

mądrości wiele jest i smutku" [ ... ]. 
Lenin nie umial składać pięknych zdań, lecz każde słowo podawał 

na dłoni, z zadziwiającą swobodą odsiania! właściwy jego sens. Bardzo 
jest trudno oddać niezwykle wrażenie, jakie wywiera! na słuchaczach. 
Ta jego ręka, wyciągnięta naprzód i podniesiona nieco do góry, dłoń, 

która jakby ważyła każde słowo, odrzucając sformułowania przeciw
ników, zastępując je ważkimi twierdzeniami, uzasadniającymi prawo 
i obowiązek klasy robotniczej kroczenia własną drogą, nie zaś w tyle 
za burżuazją liberalną i nawet nie obok burżuazji - wszystko to było 
tak niecodzienne i wszystko wypowiadał tak, jak gdyby mówił nie 
w swoim imieniu, lecz nap·rawdę z woli historii. 

Jeżeli idzie o czas - mówił krócej niż inni mówcy, którzy przema
wiali przed nim, jeśli zaś o wrażenie - znacznie dłużej; odczuwałem 

to nie tylko ja, siedzący za mną ludzie szeptali pełni zachwytu: 
- Mocno gada ... 

Tak było w istocie; każdy jego argument rozwija! się sam przez 
się dzięki zawartej w nim sile [ ... ]. 

Jesienią roku osiemnastego zapytalem sormowskiego robotnika Dy
mitra Pawłowa, jaka jest, jego zdaniem, najbardziej charakterystyczn11 
cecha Lenina. 

- Prostota. Jest prosty jak prawda. 
Powiedział to jak coś, nad czym się dobr.ze przedtem zastanowi! 

i co już dawno rozstrzygnął [ ... ]. 
Nadludzko trudna jest zaiste rola uczciwych przywódców ludu. 

A przeci.eż ta rewolucja, której przewodził Lenin, spotkała się z opo
rem zakrojonym na tak potężną i szeroką skalę . Należy przy tym wziqć 
pod uwagę, że wraz z rozwojem cywilizacji cena ludzkiego życia wy
raznie się zmnie1sza, o czym nie.zbicie świadczy ów proces doskonalenia 
się we współczesnej Europie techniki zgladzania ludzi oraz zamiłowania 
do tej roboty [. .. ]. 

Niemało już pisano i mówiono o okrucieństwie Lenina. Rzecz oczy
wista, nie pozwolę sobie na śmieszny nietakt wzięcia go w obronę od 
kłamstwa i potwarzy [ ... ]. Owa złośliwa żqdza niszczenia rzeczy wyróż
niających się swym pięknem wypływa z tegoż samego źródła, co 
i to niecne pragnienie s.zkalowania i oczerniania - za wszelką cenę -
ludzi wybitn·ych, nieprzeciętnych. Wszystko to bowiem, co wyrasta nad 
przeciętność, przeszkadza ludziom żyć tak jakby chcieli. Bo ludzie 
pragną - jeśli w ogóle czegoś pragną - bynajmniej nie jakiejś rady-
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kalnej zmiany swoich społecznych nawyków i przyzwyczajeń. Przewod
nia nuta, jaka dźwięczy w skargach i zawodzeniu większości ludzi, 
jest właśnie taka: „Nie przeszkadzajcie nam żyć tak, jak już zdąży

li.śmy przywyknąć!" 

Włodzimierz Iljicz Lenin byl właśnie człowiekiem, który przeszko
dzi! ludziom żyć tym życiem, do jakiego już oni przywykli, i który 
w takiej mierze to uczynił, w jakiej nikt przed nim zrobić tego nie 

potrafił [ ... ]. 
Lubi! on to co śmieszne, śmiał się całym ciałem, dosłownie „zanosił 

się" od śmiechu, do !ez czasem. Krótkiemu, charakterystycznemu swo
jemu „hm-hm" nadawać potrafi! całą niekończącą się gamę odcieni, 
począwszy od zjadliwej ironii, a kończąc na ostrożnym powątpiewaniu; 
i często w owym „hm-hm" brzmiała nuta ostrego humoru, dostępnego 
człowiekowi bardzo dalekowzrocznemu, zna.jącemu dobrze szatańskie 

nonsensy życia. 
Przysadzisty, krępy, o czaszce Sokratesa i wszystko widzących 

oczach, przybierał nieraz dziwną i troszeczkę komiczną pozę - głowę 

w tyl odchyla i skłoniwszy ją na bok zakłada kciuki za kamizelkę, 

gdzieś pod pachy. W pozie tej bylo coś zadziwiająco miłego i śmiesz

nego, coś z tryumfującego koguta; w takich chwilach jaśniał on cały 

radością - wielkie dziecię tego potępieńczego świata, wspaniały czło

wiek, który musiał samego siebie złożyć w ofierze wrogości i niena
wiści, aby się spełnić mogło dzieło miłości [ ... ]. 

Nieraz miałem okazję rozmawiać z Leninem o surowości rewolu
cyjnej taktyki i życia. 

- Czegoż wy chcecie? pytał tonem, w którym dźwięczała nuta zdzi
wienia i gniewu. - Gdzież tu możliwy jest humanitaryzm w tak nie
bywale zacieklej walce? Gdzież tu jest miejsce na roztkliwianie się 

i wielkoduszność? Europa nas blokuje; nie otrzymaliśmy spodziewanej 
pomocy ze strony proletariatu europejskiego; ze wszystkich stron jak 
niedźwiedź pcha się na nas kontrrewolucja, a my co? mamy się nie 
bronić - nie mamy prawa? No nie, wybaczcie, nie tacyśmy głupi. 

Wiem·y, że tego, czego my pragniemy, nie może zrealizować nikt inny 
oprócz nas [ ... ]. 

Zycie jest urządzone tak diabelnie chytrze, że ten kto nie umie nie
nawidzieć - nie może też kochać szczerze [ ... ], nie spotkałem, nie znam 
człowieka, który by z taką, jak właśnie Lenin, głębią i mocą nienawidzi! 
ni.eszczęść ludzkich, ludzkiego bólu i cierpienia, który by taką czul do 
nich odrazę, tak nimi gardził [ ... ]. 

Niezwykle wielkie jest u Lenina to właśnie jego uczucie nieprze
jednanej, nieugaszonej wrogości dla ludzkich nieszczęść, ta jego żarliwa 
wiara w to, że nieszczęście nie jest nieuniknionym podglebiem bytu, 
lecz że jest ono czymś złym, obmierzłym, co ludzie właśnie powinni 
i mogą precz odrzucić od siebie. 

Nazwa.lbym tę zasadniczą cechę jego charakteru walczącym opty
mizmem materialisty. 

To właśnie pociągało mnie szczególnie w tym człowieku - Czło

wieku przez duże „C". 

(Lenin we wspomnieniach współczesnych, Warszawa 19601 
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WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

. .. Draństwa, 
jak dotychczas, 

dość się pleni. 
To nie fraszka -

zaśniedziałe znieść. 

Najpierw 
trzeba 

życie nam odmienić, 

odmienione -
można ubrać w pieśń. 

Ta epoka 
pióru się opiera 

lecz powiedzcież, 
wy, 

ułomki kaleki, 
który z wielkich, 

kiedy, 
gdzie wybierał 

bardziej wydeptany 
szlak 

i lekki"? 
Słowo -

to przywódca 
człowieczych potęg. 

Marsz! 
Przez dni 

eksplodujących trzask -
by jedynie wiatr 

splątany włos 

za plecami 
rwał 

z furkotem 

w miniony czas. 
Trwóg i smutków 

nasza ziemia wbród zna. 
Radość 

w przyszłych dniach 
musimy odkryć. 

Umrzeć-
to w tym życiu 

rzecz nietrudna. 
Stworzyć życie -

trudniejsza stokroć. 

(Sergiuszowi Jesieninowi, fragment, przekład W . Woroszylskiego) 
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HELENA ZAND 
Z DZIEJÓW LEWICY ESERÓW 

Lewe skrzydło partii socjalistów-rewolucjonistów (eserowców) zaczęło się 

kształtować podczas pierwszej wojny światowej. Po obaleniu caratu rozbież

ności w partii pogłębiły się wskutek współpracy eserowców z Rządem Tym
czasowym. Lewica przeciwstawiała się kontynuowaniu przez ten rząd polityki 
imperialnej, była więc przeciwna wejściu doii przedstawicieli partii na początku 
maja 1917 r. (Kiereński, Czernow i inni). 

Przeciwko współpracy z burżuazją wystąpiła grupa ze Spirydonową, Kole
gajewem, Kamkowem, Natansonem i Zaksem. W maju 1917 r. na I Zjeździe Rarl 
Delegatów Chłopskich, wpływy tej grupy były jeszcze nikłe i podczas wyborów 
do Komitetu Wykonawczego Rad Chłopskich uzyskała ona znikomą liczbę głosów. 
Począwszy od czerwca wpływy jej zaczęły systematycznie wzrastać. Zdobywała 
ona coraz więcej zwolenników na gubernialnych zjazdach chłopskich, na któ
rych podejmowano rezolucje zawierające radykalne postulaty w sprawie ziemi 
i pokoju. Jesienią 1917, wskutek szybko postępującego procesu radykalizacji mas 
chłopskich, szereg organizacji eserowskich występuje otwarcie przeciw koalicji 
z burżuazją, domagając się od kierownictwa partii bardziej zdecydowanych kro
ków w sprawie przekazania ziemi komitetom ziemskim, zawarcia pokoju oraz 
zwołania U Zjazdu Rad Chłopskich. 

Zwrot w orientacji politycznej chłopstwa dokonał się głównie pod wpływem 
sierpniowego spisku generała Korniłowa zmierzającego do zahamowania roz
wijającej się rewolucji i ustanowienia dyktatury wojskowe.i . Spisek został 

zdławiony głównie dzięki bolszewikom, którym udało się zmobilizować rewolu
cyjnych robotników i żołnierzy Piotrogrodu do obrony rewolucji. Kornilowszczy. 
zna - występująca w obronie obszarników i zagrażająca zdobyczom uzyska
nym przez masy, w tym i chłopów, w wyniku obalenia caratu - stała się 

lekcją poglądową dla ludu. 
Wzrost radykalnych nastrojów wśród chłopstwa spowodował topnienie wpły

wów prawicy eserowskiej (Kiereńskich, Czernowów, Awksientjewów) na rzecz 
lewego skrzydła partii, które demaskowało ugodową politykę wymienionych 
działaczy. Proces odchodzenia mas chłopskich od prawicy eserowsl<iej spowodo
wany był m. in. i tym, że działacze tego skrzydła - Wiktor Czernow i Sie
mion Maslow - pełnili funkcje ministrów rolnictwa w Rządzie Tymczasowym. 

Lenin bacznie śledził przegrupowanie sił w partii eserowskiej i w omawia
nym okresie zwracał uwagę partii na możliwość wykorzystania tych zmian 
w celu nawiązania współpracy z lewicą eserowską. \V liście do przewodniczącego 
Komitetu Obwodowego Armii, Floty i Robotników Finlandii (z 27 września 1917) 
czytamy na ten temat.: „Sytuacja wasza jest wyjątkowo dogodna, możecie bo
wiem od razu zacząć realizować ów blok z lewicowymi eserowcami, jedyny, 
który może dać nam trwałą władzę w Rosji i większość w Zgromadzeniu Usta
wodawczym. Zanim do czego dojdzie, zawrzyjcie taki blok u siebie [ ... ] Na wsi 
„firma" eserowców dotychczas króluje i trzeba wykorzystać wasze szczęście 
(macie lewicowych eserowców), aby w imieniu tej firmy przeprowadzić na wsi 
blok bolSzewików z lewicowymi eserowcami, chłopów z robotnikami, a nie ka
pitalistami". 

Do przewrotu październikowego lewica eserów, aczkolwiek występowała 
przeciwko polityce prawicowego skrzydła partii, nie zdecydowała się na współ
pracę z bolszewikami, ani też na zerwanie więzów organizacyjnych z partią 

eserowską. \V przededniu powstania zbrojnego odmówiła udziału w Komitecie 
Wojskowo-Rewolucyjnym powołanym do kierowania powstaniem; poparła znane 
tezy Zinowjewa i Kamieniewa o rzekomej przedwczesności przewrotu socjali
stycznego. Jednał<Że gdy powstanie już wybuchło, część lewicowych eserowców 
wzięła w nim aktywny udział. Inni wahali się. Znany działacz lewicy ese
rowskiej Borys Kamkow stwierdził na początku grudnia 1917, że wahania te do
tyczyły głównie formy walki o władzę; wahający byli przeciwni powstaniu 
zbrojnemu, ponieważ uważali za możliwe przejęcie władzy przez Zjazd Rad bez 
walki zbrojnej. 
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Pierwszym przejawem samodzielnej polityki lewicy eserowskiej była jej 
postawa na U Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad Delegatów Robotniczych i żołnier

skich (25-26 października 1917), na którym wbrew dyrektywie KC SR frakcja ta 
pozostała (mimo opuszczenia Zjazdu przez mie1iszewików i prawicę eserowską). 

Lewica SR wprowadziła też swoich przedstawicieli do nowo wybranego przez 
zjazd Centralnego Komitetu Wykonawczego (\VCIK). Decyzja ta miała przeło

mowe znaczenie dla dalsze.i roli lewicy eserowskiej. 
9 listopada 1917 KC partii eserowskiej podjął decyzję o wykluczeniu z partii 

tych wszystkich, którzy pozostali na Il Zjeździe Rad. Do ukonstytuowania się 

odrębnej partii doszło na I Zjeżdzie lewicy eserowskiej na początku grudnia 
1917 (Zjazd rozpoczął obrady 2 grudnia). Było to niewątpliwie doniosłe wyda· 
rzenie w dziejach najbardziej dotąd wpływowej wśród chłopstwa partii rosyj
s kiej. Podkreślić .iednak należy, że ukonstytuowanie się lewicy w odrębną 

partię nie zlikwidowało nurtujących ją wątpliwości co cło wyboru właściwej 

drogi przemian socjalnych w Rosji. Pierwszą propozycję bolszewików uformo
wania wspólnego rządu (przedłożoną lewicy 26 października 1917, dosłownie na 
kilka godzin przed powołaniem Rady Komisarzy Ludowych) odrzucono, chociaż 

odmowa nie miała clłarakteru kategorycznego. Uzasadniając na I konstytucyj
nym Zjeździe partii powody od·rzucenia tej propozycji, Borys Kamkow stwier
dził, że wejście lewicy eserowskie.i do Rady Komisarzy Ludowych oznaczałoby 
zerwanie z całą demokrac.ią oraz wzięcie odpowiedzialności za toczącą się wo.inę 
domową. Dyktaturze proletariatu - mówił Kamkow - przeciwstawiamy dykta
turę demokracji. \\' po.jęciu lewicy eserowskiej było to równoznaczne z postu
lowaniem tzw. jednolitego rządu socjalistycznego z udziałem wszystkich partii 
socjalistycznych. 

Wahania w kierownictwie lewicy eserowskiej poglębiły się w pierwszych 
tygodniach po przewrocie wewnątrz KC partii bolszewików, a także konfliktu 
z „Wikżelem" (Ogólnorosyjskim Komitetem \\' ykonawczym Związku Kolejarzy). 
Rozbieżności w partii bolszewickiej dotyczyły problemu koalicji z mieńszewi

kami i eserowcami. Zinowiew, Kamieniew, Rykow, !Hilutin, Nogin i inni postu
lowali rozszerzenie składu rządu kosztem istotnych ustępstw na rzecz mieńsze
\Vikón· i esero\VCÓ\v, i to nawet za cenę odejścia Lenina ze stanowiska premiera 
rządu. „Wikżel" również domagał się utworzenia rządu rekrutującego się 

z przedstawicieli całej demokracji, grożąc w przeciwnym wypadku strajkiem. 
\V tej sytuacji stanowisko lewicy eserowskiej ewoluowało, zależnie od aktual
nego układu sił politycznych, dosłownie z dnia na dzie1i. Kiedy wojska Krasno
wa i Kiereńskiego zbliżały się do Piotrogrodu, a „Wikżel" groził strajkiem, le
wica eserowska żądała stanowczo gabinetu jedności demokratycznej; po rozgro
mieniu lrnntrrewolucyjnych wojsk pod Pułkowem (31 października 1917) i wobec 
przeciwstawienia się „\Vikżelowi" tereno\vych ogniw Z\viązku Kolejarzy - za„ 
istniały bardziej sprzyjające warunki dla ustanowienia bloku między bolszewi
kami a eserowską lewicą. 

Decydujące znaczenie w tej sprawie miał przebieg Nadzwyczajnego Ogólno· 
rosyjskiego Zjazdu Rad Chłopskich (10·25 listopada 1917) i kontynuującego jego 
pracę II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Chłopskich (26 listopada -10 grudnia 1917). 
Na zjazdach tych - wbrew usilnym staraniom - nie udało się lewicy znaleźć 
wspólnego języka z prawym skrzydłem partii eserowskie.i, które w sposób zde· 
cydowany przeciwstawiło się Październikowi, a tym samym i dekretom priy
jętym uprzednio przez II Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i żołnierskich. 

Przywódca prawicy eserowskiej, \Viktor Czernow, domagał się na wspomnia
nych zjazdach chłopskich potępienia bolszewików za dokonanie przewrotu oraz 
uwolnienia aresztowanych przez wladzę radziecką przywódców kadeckich. Poci 
wplywem radykalnie nastrojonych delegatów z terenu, a także bolszewików, 
lewica eserowska odrzuciła ultimatum Czernowa i poparła rezolucję opracowaną 
przez Lenina, aprobującą dotychczasowe dekrety władzy radzieckiej. 

Przebieg obu zjazdów chłopskich umożliwił porozumienie między lewicą ese
rowską a bolszewikami. Nazajutrz po U Zjeździe Rad Chłopskich doszło do po
rozumienia w sprawie utworzenia wspólnego rządu z bolszewikami. Na mocy 
układu zawartego w nocy z 9 na 10 grudnia 1917 w skład Rady l{omisarzy Lu
dowych weszło 7 komisarzy z ramienia lewicy eserowskiej: Kolegajew z teką 
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komisarza rolnictwa, Trutowski - gospodarki komunalnej, Steinberg - spra
wiedliwości, Proszjan - poczty i telegrafu, hmajłowicz - ochrony zabytków 
oraz Ałgasow i Michajłow (Karełin) jako komisarze bez teł<; ponadto przedsta
wiciele tej partii objęęli szereg odpowiedzialnych stanowisk w poszczególnych 
I<0misariatach, aż do zastępcy komisarzy włącznie, oraz w CKW Rad. Na· 111 
Z.ie:i:cłzie partii Spirycłonowa przyznała, że bolszewicy dali im nieproporcjonalnie 
dużą ilość miejsc w kierownictwie Rad. Na Ili Zjeżtlzie Rad w styczniu 1918 -
stwierdziła - frakcja lewicy eserowskiej liczyła 400 osób, a bolszewicka 8C0-900; 

lewica eserowska otrzymała w CKW - 125 miejsc, a bolszewicy - 160. Swiacłczy 
to niewątpliwie o tym, jaką wagę bolszewicy przywiązywali cło utrzym:mia so
juszu. 

Porozumienie z lewicą eserowską i utworzenie wspólnego rządu było po
ważnym sukcesem władzy radzieckiej. Ułatwiło jej związek z chłopstwem, które 
darzyło zaufaniem lewicę eserowską, oraz budowę nowego aparatu panstwowego 
mimo sabotażu uprawianego w tym okresie przez cały niemal dawny aparat 
urzędniczy. Porozumienie to odegrało ponadto isto:ną rolę w rozsLrzyganiu 
konfliktu między Konstytuantą (w której większość posiadała prawica eserowska) 
a władzą Rad na rzecz tej ostatniej, głównie dzięki poparciu ze strony ch\op
stwa pracującego, wśród którego przeważające wpływy posiadała w tym mo
mencie lewica SR. 

Sojusz ten cechowały jednak od pierwszej chwili napięcia, których nasilenie 
wzrastało w miarę zaostrzania się wojny domowej w Rosji. Lewica eserowska 
przeciwstawiła się tzw. dyktaturze aprowizacyjnej wprowadzonej przez rząd ra
dziecki w celu prze>.wyciężenia sabotażu ze strony zamożnego chłopstwa. Ku
łactwo, a częściowo i „chłop średni'', odmawiali sprzedaży zboża pa1lstwu po 
sztywnych cenach. Aby uchronić ludność miejską od klęski głodowej (na kartki 
wydawano w tym okresie 1/8 funta chleba), pai1stwo radzieckie zmuszone było 

zorganizować w maju 1918 tzw. oddziały aprowizacyjne (rekrutujące się z ro
botników fabrycznych) dla przymusowego ściągania potrzebnego miastom zboża. 
W czerwcu tegoż roku powołano „Kombiedy" (Komilety Biedoty), których zada
niem było organizowanie walki klasowej biedoty wiejskiej z kułactwem, popie
ranym często i przez inne warstwy chłopskie. „Kombiedy" działały od czerwca 
do łistopacla 1918 i realizowały przewrót socjalistyczny na wsi. Była to jedna 
z najostrzejszych bitew klasowych podczas rewolucji w Rosji. Towarzyszyły jej 
masowe bunty chłopskie na Syberii, Powołżu i w innych rejonach kraju. Zbiegła 
~ię też ona, i nie przypadkowo, z poc1:ątkiem interwencji. Lewica esero,vsk3 
występowała przeciwko ingerencji klasy robotniczej w sprawy wsi. Na posiedze
niu CK\V Rad w koncu maja 1918 wybitny działacz tej partii, Karelin, stwier
dził, że problem aprowizacji powinny wziąć w swoje r~ce władze miejscowe 
(tj. Rady wiejsłde, gromadzkie, gminne itd.), a jeżeli Rady te nie będą w sta
nie wypełnić zobowiązai1 względem panstwa, to nie pomogą żadne dykta,ury 
aprowizacyjne. Inny działacz tej partii, Tru:owski, w artykule „Slepy dogma
tynn" pisał \V czerwcu 1918, że rewolucja na wsi nie może być realizo\vanl. 
według wzorów miejskich; w kraju chłopskim - podkreślał - nic można wpro
wadzać socjalizmu bez woli większości chłopstwa. 

Niebłahe argumenty Karełina i Trutowskiego nie uwzględniały jednak istot
nego faktu, iż na wsi cło czasu „Kombienów" władza radziecka w ogóle nie 
istniała, gdyż Rady były w tym okresie opanowane przez elementy wrogo na
sto.wione do nowej władzy. Pozostawienie w ich r(kach - jak postulował Ka
relio - sprawy aprowizacji miast mogłoby doprowadzić w praktyce do zagło
d.:enia klasy robotniczej i armii wałczącej z interwencją. Zamożne chlopstwo 
1niało bowiem duży wpływ na resztę wsi i dysponowało zasadniczą n1asą zboża, 
a bez pomocy !<lasy robotniczej nie do pomyślenia było oderwanie rzesz chłop
s;.wa od klasowych przeciwników władzy radzieckiej na wsi. Oddziały aprowi· 
zacyjne i „Kombiecły" miały właśnie (oprócz rekwizycji zboża) pomóc biedocie 
w wyzwoleniu spod wpływu kułactwa i zorganizowaniu się \v odrębną siłę kla
sową na wsi, ponadto odizolowaniu zamożnego cblopstwa od średniaków. Prze
bieg rewolucji socjalistycznej na wsi był w Rosji szczególnie trudny i skom
plikowany w sytuacji wojny domowej i interwencji zbrojnej pailstw obcych. 
Tej właściwości rewolucji rosyjskiej nie doceniała chyba· lewica eserowska 
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(i nie tylko ona); stało się to przyczyną wiciu nieporozumień politycznych mię
dzy nią a bolszewikami. 

Lewica SR wyst:1piła też przeciwko represjom zastosowanym przez rząd ra
dziecki w stosunku cło jawnych wrogów rewolucji - przywódców partii kade
tów. Już na posiedzeniu CKW Rad w dniu 1 grudnia 1917, na któEym roz
patrzono projekt dekretu Rady Komisarzy Ludowych o uznaniu przywódców 
kadeckich jako wrogów narodu i przekazaniu ich Trybunałowi Rewolucyjnemu, 
frakcja lewicy eserowskiej głosowała przeciwko dekretowi. Na podobny opór 
napotyka ósmy punkt dekretu - „Ojczyzna socjalistyczna w niebezpieczeństwie" 

(z 21 lutego 1918 - w momencie ofensywy wojsk niemieckich), głoszącego: 

„agentów wroga, spekulantów, grabieżców, chuliganów, agitatorów kontrrewolu
cyjnych, szpiegów niemieckich - rozstrzeliwuje się na miejscu". Lewica do
magała się skreślenia tego punktu z dekretu, ale żądanie to zostało odrzucone. 

Na szczególny opór ze st.rony lewych eserowców, w pierwszym rzędzie Ko
misariatu Sprawiedliwości (przez nich opanowanego), napotkała wałka WCzK 
z kontrrewolucyjną działalnością przywódców prawicy eserowskiej i mieńszewi
ków. Owczesny komisarz resortu sprawiedliwości Steinberg nie ukrywa by
najmniej \V S\\'Oich \vspomnieniach („Als ich Volkskommisar war ... "), że Ko1ni
sariat nie szczędził wysiłków dla pokrzyżowania działalności WCzK w te.i dzie
dzinie. W związku z mnożącymi się konfliktami między Komisariatem Spra
wiedlhvości a organan1i śledczymi (te ostatnie dokonywały aresztó\v prawico
wych działaczy, a Komisariat, któremu podlegały więzienia, zwalniał ich) Rada 
Komisarzy Ludowych powzięła 19 grudnia 1917 uchwałę określającą zadania Ko
misariatu Spra\viedliwości, a \V dniu 21 grudnia opublikowała postano\vienie 
o \vzajemnych stosunkach między komisariatem a organami śledczymi, ściśle 
rozgraniczając ich kompetencje. 

Istniejące wewnątrz sojuszu rządowego rozbieżności co do istoty dyktatury 
proletariat u w warunkach nasilającej się wojny domowej zaostrzyły się wskutek 
traktatu pokojowego, jaki władza radziecka zmuszona była zawrzeć z Niemcami 
w Brześciu Litewskim na początku 1918. Układ ten, który sam Lenin nazwał 

bez ogródek „hańbiącym i poniżającym dla Rosji'', wywołał - jak wiadomo -
poważne kontrowersje również i \V partii bolszewickiej, \V łonie której powstała 
opozycja tzw. lewicowych komunistów z Bucharinem jako przywódcą. Przed 
podpisaniem układu toczyły się w kierownictwie partii bolszewickiej bardzo go
rące dysputy na ten temat i były momenty, kiedy Lenin (nalegający w lutym 
1918 na podpisanie układu) znajdował się na forum KC w mniejszości. W ko11cu 
udało n111 się przekonać nieznaczną \viększość KC o konieczności podpisania 
układu. 

Stanowisko lewicowych komunistów poparła lewica eserowska, przeciwsta
wiając się w sposób zdecydowany zawarciu układu z Niemcami. Pierwsze spię

cie w tej sprawie miało miejsce na posiedzeniu CKW Rad w dniu 23 lutego 
1918, na którym oinawiano \varunki układu pokojon•ego; podczas głosowania za 
podpisaniem układu wypowiedziało się 116 osób, przeciwko - 85, wstrzymało się 

od głosowania 26 osób. Lewica głosowała przeciwko i na łamach swego orga
nu - „Znamia Truda" - podjęła (po raz pierwszy od wejścia do r<ądu) 

otwartą kampanię przeciwko bolszewikom. 
Po ratyfikacji układu brzeskiego przez IV Nadzwyczajny Zjazd Rad, lewica 

eserowska zgłosiła deklarację o ustąpieniu z rządu, zastrzegaj:4c się, iż zacho
wuje swoje przedstawicielstwo w Radach. Podkreślić jednak należy, że problem 
ustąpienia z rządu \Vywołal kontrowersje \V łonie kiero\\'nictwa partii. Prasa 
tego okresu sygnalizowała istnienie wśród lewicy eserowskiej trzech grup 
o różnych w tej sprawie poglądach: grupy Steinberga, która uzyskała większoś(,, 
postulującej opuszczenie rządu; grupy Spirydono~ej - proponującej pozostanie 
w rządzie, ale na mniej ważnych stanowiskach; oraz grupy Kołegajewa - wy
powiadającej się za dalszą pełną współpracą z rządem radzieckim. Rozbieżność 
poglądów w kwestii ustosunkowania się do rządu po zawarciu traktatu w Brze
ściu oraz ich niestabilność u niektórych działaczy lewicy wynikały z wagi 
ewentualnych następstw tego posunięcia: lewica SR zdawała sobie sprawę, że 

stoi w obliczu decyzji kluczowej dla losów partii i nader ważnej dla dalszego 
przebiegu rewolucji. 
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Na III Zjeżdzie partii (17-25 kwietnia 1918) Spirydonowa stwierdziła: „Nasze 
odejście od władzy oznaczać będzie zdrad<; chłopstwa. Ujawnienie naszego stano
wiska w kwestii wojny nie przyciągnęło do nas mas, pozostały one po stronic 
bolszewików, którzy według mnie nie zdradzają rewolucji socjalne.i, lecz cza
so'wo ugięli się \Vraz z narodem, nie mając sił i 1nożlhvości obronić wszystkich 
zdobyczy rewolucyjnych. Jeżeli zaś oni (bolszewicy - II. Z.) zdradzają, to na
le'.ly odejść ze wszystl~ich stanowisk i prowadzić z nimi \Valkę do ko1ica, ale 
to oznaczałoby zniszczenie władzy radziec'kiej. Jeśli za.ś uznać, że problem 
((zdrady» nie tak n'ygląda, to należy sojusz utrzyma('. i uczciwie współpra

cować". 

Po upływie zaledwie dwóch miesięcy Spiryclonowa 7mieniła zdanie: 30 czerw
ca 1918, na otwartym posiedzeniu sekcji chłopskie.i CKW Rad ostro potępiła 

układ brzeski. Przyczyną tego przesunięcia opinii nie była zapewne odn1ienna 
ocena san1ego traktatu pokojowego, lecz powstanie „Kornbiedów", stanovdących, 
jak wien1y, kamieii obrazy dla Spirydonowej i wielu innych działaczy lewicy 
SR. 

Na \vspomnianym kwietnio\vym zjeździe lewicy eserowskiej wielu działaczy 

ostrzegało partię przed zerwaniem z bolszewikami. Trutowski przedstawił dele
gatom zjazdu następującą alternatywę: „albo współpraca z bolszewikami we 
\Vladzach centralnych "' celu realizacji zadań rewolucji socjalnej, a głównie 

socjalizacji ziemi, albo [„.] na czele kontrrewolucji". Kolegajew ostrzegał Zjazd, 
że „chłopstwo, na którym partia pragnie się oprzeć, oceni negatywnie jej 
ode.iście od \\1 ładzy i \vyrzuci ją za burtę budownictwa no\vej Rosji". Natanson 
poclkreślał, że trudno hy prowadzić politykę zerwania układu brzeskiego, nie 
mając po swojej stronie mas. W wyniku kilkudniowej dyskusji większość dele
gatów wypowiedziała się jednak za odwołaniem przedstawicieli z rządu. Prosz.ian 
wpra\vcłzie zastrzegał się (po glosowaniu), że decyzja ta nie oznacza jeszc?.e 
walki przeci\vko bolszewikom, ale w ciągu najbliższych miesięcy zape\\'nienic 
to nie znalazło pokrycia. 

w pierwszym okresie po ratyfikacji układu brzeskiego i wyjściu z rządu 

lewicy SR, partia ta istotnie nie propago\vała ohvartej \Valki przeciwko bolsze
wikom, licząc się być może z nastrojami mas, które zaaprobowały pokój. Acz
ł<0Iwiek problem Brześcia nie schodził ze szpalt jej prasy, lewica nie nawoły

wała też do ał<tywnego zerwania układu. Taktyka ta jednak uległa radykalnej 
zmianie w czerwcu 1918. Wobec powołania na początku czerwca przez rząd ra
dziecki „Kombiedów" i ich działalności na \\'Si partia lewych SR przeszła do 
ofensywy przeciw bolszewikom. Spirydonowa w swoim wystąpienu na V Zje
ździe Rad w dniu 5 lipca (tj. w przededniu spisku) ostro zaatakowała dyktaturę 
c4prowizacy.iną stosowaną przez w•ładzę radziecką na \Vsi. Nie należy zapomi
nać - stwierdziła - że ludność Rosji rekrutuje się w 90 proc. z elementów 
drobnomieszczańskich; w tych warunkach - podkreśliła Spirydonowa - tylko 
dyktatura proletariatu i całego chłopstwa ma rację bytu w Rosji. „Wy (bolsze
wicy - II.Z.) niesłusznie operujecie terminem - biedne chłopstwo, oto co nas 
różni". Z trybuny V Zjazdu Rad padły z ust Spirydonowej groźne słowa: „w sy
tuacji, kiedy chłopi są krzywdzeni i deptani [„.] w moich rękach może się 

znaleźć tenże pistolet i ta bomba (aluzja do zamachu, którego dokonała niegdyś 
na carskiego gubernatora w Borysoglebsku - H. Z.). Oskarżam bolszewików 
o zdradę interesów chłopskich". 

Nie tylko Spirydonowa groziła zamachem na V Zjeździe Rad. „Organizowa
nie «Kombiedów» - oświadczył Kamko\v - to kontrre\volucja". \\' dalszym 
ciągu swego przemówienia domagał się zerwania układu brzeskiego, a z ław 

lewicy eserowsł<iej rozległy się okrzyld: „Precz z Mirbachem!" Następnego dnia 
rozpoczęli powstanie w Moskwie, poprzedzone zabójstwem niemieckiego amba
sadora l\Urbacha i zamachem na feldmarszałka Eichhorna w Kijowie. Celem 
po\\1Stania, jak zeznawali potem jego inicjatorzy, było spro'\\•oko\vanie zervrania 
układu brzeskiego. 

Spisek lewicy eserowskiej został zlikwidowany w ciągu jednej doby; orga
nizatorzy buntu zostali aresztowani, a 13 najakty\\111iejszych jego uczestnikó\v 
zostało rozstrzelanych (wśród nich Aleksandrowicz - zastępca Dzierżyńskiego). 

Wśród aresztowanych znaleźli się m. in. Spirydonowa, Proszjan, Kamkow, Po-
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pow, Karelin_, Sablin i inni. Spirydonowa 
zienia, a reszta na 3 lata. (Spirydonowa 
roku 1918). 

Sab lin skazani zostali na 1 rok \\ ię
Sablin zostali zwolnieni poci koniec 

Przebieg procesu przywódców, jak również reakcja większości organizacji 
przemawiają za tym, że spisek był dziełe1n kierownictwa partii i że tereno\ve 
organizacje nie zostały uprzedzone przez KC o 1naj;4cym nastąpić \V l\1oskwie 
\Vybuchu. Spirydonowa zeznała na procesie, że zjazd part.ii upoważnił liC do 
zerwania układu brzesk.iego, ale nie sugerował metod ani środków osiągnięcia 

tego celu. 
Więl<szość terenowych organizacji lewych eserów potępiła spisek, ale należy 

\vziąć pod uwagę, że mialo to miejsce już po jego zdławieniu. Trudno prze\vi
clzieć, jaka byłaby ich reakcja w przypaclku zwycięstwa spiskowców. 

Trocki stwierclził na V Zjeźclzie (już po Iikwiclacji spisku), że partia jalw 
całość nie może ponosić odpowiedzialności za działalność KC, lecz partia tym 
się różni od tłumu, że jej członków łączą więzy ciuchowe. Chcemy wieclzieć -
oświadczył - czy członkowie lewicy eserowsl<iej bęclą w dals„ym ciągu wys'.ę

pować pod sztandarem KC, czy też przejdą na platformę radziecką. o tym po
winna zadecydować lrnżda grupa tej partii na własną rękę. 

Działacz bolszewicki Smido\vicz (na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady L\Io
skiewskiej w dniu 8 lipca 1918), oceniając wystąpienie lewicy eserowskiej, uznał, 
że spisek zaskoczył i'lartię, a szczególnie organizacje terenowe; w koiicowych 
wywodach podkreślił, że nie lewica eserowsli:a kierowała wydarzeniami, lecz 
odwrotnie - kierownictwo tej partii dało się ponieść żywiołowi. 

Władza radziecka nie rozciągnęła więc odpowiedzialności za spisel< na ca!ą 

partię. Potępia.iąc awanturnictwo kierownictwa lewicy SR V Zjazd Rad, w re
zolucji powziętej w tej sprawie stwierdził, że „dla tej części partii, która soli-
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daryzuje się z zabójstwem Mirbacha [ ... ] i z powstaniem przeciwko władzy ra
dzieckiej nie może być miejsca w Radach Delegatów Robotniczych i Chłop
sl<ich". ~' przeinówieniu zan1ylsającym Zjazd Swierdłow "· yraził nadzieję, że 
\viększość lewych eserowców potępi awanturę kierownictwa i będzie kontynuo
\Vała współpracę z bolszewikami. „ \Viemy - stwierdził on - jak słabe są nasze 
siły w porównaniu z tq ogro1nną pracą, jaką pro\vadzą Rady, i wien1y, że 
odejście wielu lewych eserowców ujemnie odbije się na p'racy w terenie. Dla
tego winniśmy dać możność kontynuowania pracy tyn1 spośród lewych eserów, 
l<tórzy inogą z na111i współdziałać; ·winniś1ny przyciągać ich do pracy, a nie Ide
rować się przekonaniem, że nikogo z nich do pracy dopuszczać nie 1nożna". 

\\r n1iarę rozpowszechniania się wieści o \vydarzeniach, jakie n1iały miejsce 
6-7 lipca w stolicy, pneciwlw KC lewicy eserowskiej występowało coraz wię
cej terenowych ogniw tej partii, co w konsek\\'encji doprowadziło do roz1a1nu 
i powstania różnych grup. Te ostatnie koncentrowały się \VOkół takich pisn1, 
jak „Znamia Borby", „\Vola Truda''; grupie zorganizowanej \\'Okół „\\'oli Truda'' 
przewodzili Kolegajew, Ustino\\' i Bicenko. 18 sierpnia 1918 ogłosiła się ona 
partią „narodników-kc1nunistów", deklarując pełną współpracę z bolszewil<:ami. 
Większość natomiast spośród grup, które odmówiły swego zaufania KC lewicy 
SR, przeciws:.awiała się \Vprawdzie "'alce z \Vładzą radzieck::1, ale jednocześnie 
utrzymała opozycję \\;obec polityki aprowizacyjnej nądu radzieckiego, określa
jąc działalność ~,lio1nbierlÓw'' jako wulgarny komuni~ m, podważający dekret 

o ziemi. 
Część działaczy (a wśród nil~ h l\laria1 Spirydonowa) off!zekła się wszelkie.i 

współpracy z bolszewikami. W liście do KC partii bolszewików z listopada 1918 
Spirydonowa pisała m. in.: _,,nie :r;adliśmy na kolana, nie prosiliSmy o przcba-

l!) 



Plakat D. Moora 

czenie ani o litość, jak ci \Vszyscy z «\\loli Truda» i (<narodnicy kornuniścb". 

Spirydonowa zeszła do podziemia i przez wiele lat prowadziła wall<ę prze
ciwko władzy radzieckiej. Osobisty los Spirydonowej odzwierciedlał dramatyczne 
dzieje partii, któn1 reprezentowała. Lenin jeszcze podczas spisku moskiewskiego 
(w wystąpieniu na V Zjeździe Rad) mówił, że Spirydonowa jest człowiekiem 

na wskroś uczciwym, ale biada partii, w której nawet ludzie tego pol<roju po
sługują się w walce oszczerstwem i demagogią. 

Wielu spośród byłych działaczy lewicy eserowskiej (Kolegajew, Bicenłrn, 
Zaks i inni) . kontynuowało po spisl<u lipcowym współpracę z bolszewikami 
i brało aktywny udział w życiu pa1istwowym Ros.ii Radzieckie.i, a nas'.ępnie 
wstąpiło w szeregi partii bolszewickiej. 

* 
Dramat lewicy SR, tragiczne losy takich .ie.i zalożycieli i przywódców jak 

Maria Spirydonowa - były również jednym z wielkich dramatów Wielkiej Re
wolucji Socjalistycznej. Rewolucji tej towarzyszyła najostrzejsza forma walki 
klasowej - \vojna domowa i interwencja zbrojna z zewn&:\trz. Inicjatorem tej 
wojny była kontrrewolucja, władza radziecka z ciężł<im sercem podjęła wy
Z\vanie. Na biały terror bolszewicy odpowiedzieli czer\\•onym. Lewica ese· 
rowska nie chciała się z tym pogodzić, żądała wspaniałomyślności wobec wro
gów, w obliczu najwyższego zagrożenia propagowała chwiejność i władzę kla
sowego kompromisu. Byłaby to śmierć rewolucji. Rewolucja przetrwała. Jest 
to wiekopomną zasługą bolszewil<ów - jako jedyna partia rewolucyjnego obozu 
doszli cło kresu. Nie jest ich winą, że inni doń nie dotarli. 
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Delegaci na V Ogólnorosyjski Zjazd Rad udają się na posiedzenie. 
Moskwa - Teatr Wielki - lipiec 1918 

W. I. LENIN 

Dlaczego Socjaldemokracja pow,inna wypowiedzieć 

zdecydowaną i bezwzględną wojnę socjalistom

-rewolucjonistom? 

I. Dlatego, że kierunek naszej myśli społecznej, znany pod nazwą 
„socjalistyczno-rewolucyjnego", w rzeczywistości odchodzi i odszedł od 
jedynej obecnie istniejącej międzynarodowe.i teorii rewolucyjnego so
c;jalizmu, tj. od marksizmu [ ... ] 

2. Dlatego, że nurt s.-r. bezradnie kapituluje przed panującym 

kierunkiem rosyjskiej myśli społeczno-politycznej, który należy nazwać 
liberalno-narodnickim. Powtarzając błąd „Narodnej Woli" i całego sta-
re go rosyjskiego socjalizmu w 
strzegają, zupełnie słabości 

runku [ ... ] 

ogóle, socjaliści-rewolucjoniści nie do
wewnętrznej sprzeczności tego kie-

3. Dlatego, że socjaliści-rewolucjoniści, na skutek wspomnianego 
wyżej zupełnego braku zasad w dziedzinie zagadnień międzynarodowe
go i rosyjskiego socjalizmu, nie rozumieją czy nie uznają jedynej 
r:;:eczywiście rewolucyjn<,j zasady walki klasowej. Nie rozumieją oni, 
że we współczesnej Rosji rzeczywiście rewolucyjna i prawdziwie so
cjalistyczna może być jedynie partia zespalająca socjalizm z rosyjskim 
ruchem robotniczym, który wraz z rozwojem kapitalizmu rosyjskiego 
szerzy się z coraz większą silą [ ... ] 

4. Dlatego, że mając lekceważący stosunek do socjalistycznej ideo· 

:n 



logii, a chcąc oprzeć się jednocześnie i w równej micrze i na inteli
gencji, i na proletariacie, i na chlops twil' - partia socjalistów rewo 
lucjonistów tym samym nieuchronnie (niezależnie od swej woli) zdąża 
ku politycznemu i ideologicznemu u.iarzmieniu rosyjskiego proletariatu 
przez rosyjską burżuazyjną demokrację („.] 

5. Dlatego, że już te praktyczno-programowe żądania, które soeja
liści-rewolucjoniści zdążyli - nie powiem: wysunąć, ale chociażby: 

1mkreślić, ujawniły z zupełną wyrazistością, ,jak ogromną szkodę przy
nosi w praktyce brak zasad ccchu,jący ten kierunek. Na przykład 

agrarny program-minimum [.„] po pierws:r.e wprowadza w błąd za
równo chłopstwo, obiecując mu jako „minimum" socjalizację ziemi, 
jak i klasę robotniczą, wywołując w niej zupełnie łałs7.ywe wyobra
żenie o rzeczywistym charakterze ruchu chłopskiego. [ ... ] 

6. Dlatego, że umieszczając w swoim programie i propagując terror 
w jego obecnej postaci jako środek walki politycznej, socjaliści-rewo
lucjoniści wyrządzają przez to poważne szkody ruchowi, niszczą nie
rozerwalną więź łączącą socjalistyczną pra cę z masami re\•i;olueyjnej 
klasy. Żadne słowne zapewnienia i zaklęcia nie mogą ob ~. !ić tego nie
wątpliwego faktu, że współczesny terror, tak jak go stosują. i propa
guj~ socjaliści-rewolucjoniści nie pozostaje w żadnym związku z pracą 
wśród mas, dla mas i wraz z masami, że organizowanie przez partię 
aktów terrorystyczn ych odcią">t nasze nader nieliczne siły organiza
cyjne od ich trudnego i bynajmniej jeszcze nie wykonanego zadania 
zurganizowania rewolucyjnej partii robotniczej, że w praktyce terror 
socjalistów-.rewolucjonistów jest niczym innym jak walką sam na sam, 
zupełnie potępioną przez doświadczenie historii. 

(W. I. Le n i n, Dz i eła, t. 6, W a r szawa 1951) 

Lenin i Uljanowa w drodze na posiedzenie V Zjazdu, i\loskwa - lipiec 1918. 

O BUNCIE LEWYCH ESERÓW W PRASIE POLSKIEJ 
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Są oni gotowi prowad1ić wojn dalej 
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„Gazeta Poranna" z 7 VII 1918 
„Przegląd Wieczorny" z 9 i 11 VII 1918 

„Kurier Polski" z 8, 10 i 13 VII 1918 
,Kurier Warszawski" z. 8 i 9 VII 1918 

RE W OL UC JA ze zdumiewającą konsekwencją doprowadza 
każdą sytuację do logicznego końca, w sposób nieubłagany demaskuje 
cale ubóstwo, całą zbrodniczość każdej błędnej taktyki. 

Lewicowi eserowcy, uwiedzeni szumnym frazesem, JUZ od kilku 
miesięcy krzyczą: „Precz z Brześciem, niech ży.je powstanie przeciw 
Niemcom!" 

Odpowiadaliśmy im, że w obecnych warunkach, w obecnym okre
sie historycznym lud rosyjski nie może i nie chce wojować. Zamknąw
szy oczy na rzeczywi!;tość, z szalonym uporem przeprowadzali w dal
szym ciągu swą linię, nie czując, że drogi ich i mas ludowych coraz 
bardziej się rozchodzą - dążąc do teg·o, by za wszelką cenę, chociażby 
przemocą, narzucić tym masom swą wolę, wolę Komitetu Centralnego, 
w którego skład wchodzili zbrodniczy awanturnicy, inteligenci-histe
rycy itp. I w miarę tego, jak się oddalali od ludu, zaczynali zdobywać 
sobie coraz większą sympati~ burżuazji, która spodziewała się ich 
rc:kami zrealizować swoje zamierzenia. 

Zbrodniczy akt terrorystyczny i bunt ostatecznie i całkowicie 

otworzyły oczy szerokim m:isom ludowym na to, do jakiej przepaści 
ciągnie Ludową Rosję Radziecką zbrodnicza taktyka lewicowo-eserow
skich awanturników [ ... ] 

Prowokuje się nas do wojny z Niemcami, kiedy nie możemy nie 
chcemy prowadzić wojny. 

LENIN 

[W. I. Le n i n, Dzle!a , t . 27, Warszawa rn54J 



W SPRAWIE LIIG':IDACJI BIAWGWARDYJSKIEGO BUNTU LEWIC O'.':YCH E3&l 0i'iCÓW 
w r.mS KWIE - DO WSZYSTKICH KOMITETÓW REJONOWYCH RKP - DO WSZYST:GC!! 
REJONOWYCH RAD DELEGATÓW - DO WSZYSTKIC H SZTABóW A.R!HI CZ ER\'.' OC: i':J -
T E L E F O N O G R A hl - 6 LIK:A 1918 
OKOŁO GODZINY TRZFCIEJ PO POŁUDNIU W AMBASADZIE HIE!i'IECKI SJ RZUCO 
NO VllIE BOMBY KTÓRE CI~ŻKO ZRANIŁY MIRBACHA - JEST TO \'IYRAZNIE RO 
BOTA MONARCHISTÓW LU B TEŻ TYC<i PROWOKATORÓW KT ORZY Cl·Iq WCiłGN ~C 
ROS~ DO WOJNY \7 INTERESIE KAPITALISTÓW AllGIELSKO-FRANC USiGCH KTO 
RZY PRZEKUPILI RÓWNIEŻ CZECHOS ŁOWAKÓW - ZMOBILI ZOWAĆ 'lr.3ZYSTKIE SIŁY 
- URUCHOMIĆ NIEZWŁOCZNIE WSZYSTKO W CELU SCHWYTANIA Pił ZE3T~ PCÓW -
ZATRZYMYWAĆ WSZYSTKIE SA!.lOCHODY I NIE WYPUSZCZAĆ BEZ POTRÓJ1IBJ KONTRO 
LI -

PRZEWODNICZłCY RKL - W ULJANOW L E N I N 

T E L E F O N O G R A M DO RADY MOSKIEllSKIEJ 6 LIPCA 1918 

PRZEKAZAĆ DO WSZYSTKICH KOMISARIATÓW MIASTA I PRZEDMIEść W PR01.IIENIU 
50 WIORST - OPRÓCZ SAMOCHODÓW KOMISARZY LUDOWYCH PRZEPUSZCZAĆ TYLKO 
SAMOCHODY ODDZIAMW BOJOWYCH - ZATRZYMYWAĆ WSZYSTKIE SAMOCHODY Kmll 
SJI NADZWYCZAJNEJ DO' WALKI Z KONTRREWOLUCJł - ARESZTOWAĆ WSZYSTKICH 
LENICOWYCH ESEROWCÓW CZŁONKÓW TEJ KOMISJI ZWŁASZCZA ZAKSA I ALEKSANDR( 
WICZA - LUDZI BUDZłCYCH WłTPLIWffiCI DO JAKIEJ PARTII NALEŻł PRZYWO 
Zić NA KREML DO WYJASNIENIA -

PRZEilODNICZłCY RKL L E N I N 

T E L E F O N _O G R A M DO RADY l.'OSKIE'llSKIEJ 7 LIPCA 1918 
GODZil!A 1 MINUT 30 

PRZEKAZAĆ NIEZWŁOCZNIE DO BASMAIDIBJ LEFORTO'!.'SKIEJ I SOKOLNICKIEJ -
W TYM KIERUNKU UCIEKAJł LEWICOWI ESEROWCY W LICZBIE 100 LUDZI Z SA 
MCCHODEM PANCERNYM - PRZEffiI~WZiłć WSZELKIE SRODKI ABY SAMOCHÓD TEN 
ZATRZYMAĆ - L E N I N 

30 

T E L E F O N O G R A M - DO MOSKIEWSKIE.J RADY DELEGATÓW 7 LIPCA 

PRZEKAZAC WSZYSTKIM Gl.IINNYM WIEJSKH! I POWIATOWYM RADOM DELEGATÓW 
GUBERNI MOSKIEWSKIEJ - ROZBITE BANDY LEWICOWYCH ES ER ml CÓW KTÓRZY 
POWSTALI PRZECIWKO WŁADZY RADZIECKIEJ ROZPRASZAJł SI:;: PO OKOLICY -
UCIEKAJł PRZYNÓDCY CAŁEJ TEJ AWk'lTURY - PODJłC WSZELKIE KROKI W CELU 
SCHWYTANIA I ZATRZYMANIA TYCH KTÓRZY OSMIELILI SI:;: POWSTAC PRZECIWKO 
WŁADZY RADZIECKIEJ - ZATRZYMYWAĆ .WSZYSTKIE SAMOCHODY - NA SZOSACH 
OPUSCić WSZ~DZIE SZLABANY - ZGRUPOWAĆ PRZY NICH UZBROJONE ODDZIAŁY 
MIEJSCOWYCH ROBOTNIKÓW I CHŁOPÓW - MAMY INFORMACJE ŻE JEDEN SAlilOCHÓD 
PANCERNY KTÓRY BYŁ W ~KACH POWSTArtCóW PRZEDARŁ SI~ ZA MIASTO -
PODJł-C WSZELKIE SRODKI W CELU ZATRZYMANIA TEGO SAl.!OCHODU -

PRZEWODNICZłCY RKL L E N I N 

POSTANO'liIENIE - T E L E F O N O G R AM 8 LIR:A 1918 

POLECA SI:;: WSZY3TKI M DZIELNICOWYM RADOM DELEGATÓW I ORGAt'lIZACJO!ll 
ROBCTNICZYM NIEZWŁOCZNIE WYSŁAC MOŻLH'IIE JAK NAJ'llI~CEJ UZBROJONYCH 
ODDZIAŁóW CHOCIAŻBY CZ]ŚCI0'/10 ROBOTNICZYCH W CELU SCHWYTANIA ROZBIE 
GAJł-CYCH SI~ BUNTCWNIKÓW - Z'l/RÓCIC SPECJAL'lł UWAG.ij: NA REJON D'llORCA 
KURSKIEGO ORAZ NA WSZYSTKIE INNE DWORCE - USILNIE PROSIMY O ZORGANI 
ZOWANIE JAK NAJWI~ZEJ ILOSCI ODDZIAŁÓW AŻEBY NIE PRZEPUSCić ANI 
JEDNEGO Z UCIEKAJłCYCH - ARESZTOWANYCH PRZEPUf!ZCZAC DOPIERO PO TRZY 
KROTNEJ KONTROLI I CAŁKOWITYM UPEWNIENIU SI:Ę: ZE DANA OSOBA NIE UCZE 
STNICZYŁA W BUNCIE - L E N I N 

r E L E G R A j,! - DO RAD DELEGATÓW RO:SOTNICZYCH I AR:.n I cz:r;;m;mm J 
W !.lIASTACH BOGORODSK POKROW I'IETUSZKI WŁODZH:'.IERZ KIR ŻACZ I'AWŁOWS 
KIJ POSAD ORIECHOWO CZSRKUS ZYNO ALEKSANDROW DMITROW OZIERY JEGO 
RIEWSK BRONNICY - 8 LIPCA 1918 

ROZBITE BANDY ZBUNTOWANYCH LEWICOWYCH SOCJ AL ISTÓW REWOLUCJONISTÓW. 
W POJEDYNIQ; I MAŁY1.1I GRUPKAl.U ROZPROSZYŁY SI:Ę: PO LASACH GDZIE UKRY 
WAJł SI:Ę: ZA DNIA - WOBEC ZUPEŁNEGO BRAKU ŻYWNOSCI GŁ()D ZMUSZA ICH 
DO TEGO ŻE NOq. PROSBAMI LUB GWAŁTEM USIŁUJł- ZABIERAC OKOLICZNEJ 
LUDNO~CI ROZMAITE PRODUKTY - WSZYSTKIE RADY DELEGATÓW KOtHSARIATY 
WOJSKOWE KOMITETY ROBOTNICZE I WIEJSKIE PO\'IINNY NATYCH!HAST POD 
Jł-Ó KROKI VI CELU OCZYSZCZENIA SWYCH REJON()W Z BUNTO\'INIKllW - TRZEBA 
JAK NAJDOKŁADNIEJ SPENETROWAQ TEREN ZATRZYMUJ ł-C \'f.3 ZYSTKIE POD EJ 
RZANE OSOBY I USTALAJłC W KAZDYM POSZCZEGÓLNYM WYPADKU CZY DANA 
OSOBA NALEŻY CZY TEŻ NIE NALEŻY DO BUNTOWNIK()W - WYJ ASNIĆ CAŁEJ 
LUDNOOCI JAK NIEBEZPIECZNA JEST DLA NIEJ OBECNOM BlJNTO'.'i'NIKllVI -
ORGANIZO\'IAC WSZ~DZIE SA!.IOOBRO~ SPOORÓD ODDA..'!YCH WŁADZY RA DZIEC 
K!EJ ROBOTNIK()w I BIEDNYCH CHŁOP()w - o WSZYSTKICH ARESZTOWANYCH 
MELDOWAC !\lOSKWA LU!:lOWY KoMISARIAT SPRAW WOJSKOWYCH ORAZ OGliLNORO 
SYJSKA KWISJA NADZWYCZAJNA DO WALKI Z KONTRREWOLUCJł -

PRZEWODNICZł-CY RKL L E N I N 

•r E L E G R A H - WORONEŻ - DLA KO!.\ISAHZA IWA.NOWA 11 LIPCA 1918 

BUNT LEWICOWYCH ESEROWCOW I ZDRADA MURAWJOWA ZOSTAŁY CAŁKOWICIE 
ZLIKWIDOWANE - NIEZB:Ę:DNA JE3T WZl.lO;tONA POMOC NA FRONCIE CZECHO 
SŁOWACKIM - NA FRONCIE KUBANSKIM W~ZYSTKIE SIŁY SKIEROWAC NIE NA 
POSUWANIE SI:ij; NAPRZÓD A NA ZORGANIZOWANIE CAŁKOWITEJ I I'EWNEJ 
OSŁONY DRÓG ZE STANICY TICHORECKIEJ DO CARYCYNA I Z CARYCYNA NA 
P()ŁNOC - NA FRONCIE CZECHOSŁOWACKIM DOW()DZTWO SPRAWUJ ł NA RAZIE 
MIECIIANOSZTII KOBOZIEW I BŁAGONARWOW -

PRZE'.'!ODNICZłCY RKL L E N I N 

[Teksty telegramów wg: W. I. Le n i n, „Dzieła'', t. 27, Warszawa 1954] 
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JOACHIM JOACHIMOWICZ WACETIS 

O BUNCIE LEWICOWYCH ESEROWCÓW 

W MOSKWIE 

Siedzibą lewicowych eserowców został morozowski pałacyk 

w Triechswiatitielskim Pierieułku. 
Sytuacja nasza była ciężka: nie mieliśmy faktycznie wojsk. Infor

macje o działaniach lewicowych eserowców były niekompletne i nie
jasne. Patrole meldowały, że wznosi się barykady, przekopuje uJi:ce 
i ustawia zasieki z drutu kolczastego. Oddziały lewych eserowców 
zepchnęły bolszewickie wojska za rzekę Jauzę i wydawało się, że szy
kują się do szturmu na Kreml. Patrole podawały także, że lewicowi 
eserowcy utworzyli swój rząd eserowców i sformowali ministerstwo. 

WLeczorem sytuacja była pod każdym względem pomyślna dla ese
rowców. Gdyby przeprowadzili zdecydowany atak na Kreml, kto wie, 
czy udałoby się nam go utrzymać. W takim wypadku postanowiono 
przenieść siedzibę rządu do koszar artyleryjskich na Chodynce. Prze
zorność taka była całkowicie uzasadniona, nie mieliśmy bowiem wojsk 
do kontrataku. Z gotowością bojową rozmieszczonego na Kremlu 9 puł
ku łotewskiego nie wiązaliśmy specjalnych nadziei. Wątpliwe było, czy 
sprosta on upartej obronie Kremla [ ... ]. Trzeba było zrezygnować z za
mian1 likwidacji buntu lewkowych eserowców mocnym kontratakiem, 
z tej prostej przyczyny, że nie można było zebrać potrzebnych do 
tego wojsk. Natarcie trzeba było przełożyć na dzie11 7 lipca. 

Nakreślono następujący plan działania: 1) zorganizować rozpozna
nie, aby na rano mieć dokładne wiadomości o działaniach lewicowych 
eserowców i sprzyjających im oddziałów wojskowych; 2) nad ranem 
zepchnąć oddziały lewicowych eserowców do Triechswiatitielskiego Pie
rieułka i zmusić je do przejścia do obrony; 3) natarcie rozpocząć ran
kiem 7 lipca. 

Położenie w mieście i w obozie chodyńskim, w którym stacjono
wały wojska moskiewskiego garnizonu, stopnrowo wyjaśniało się [ ... ] 
Wojska lev.ricowych eserowców [ ... ] zamierzały rozpocząć natarcie 7 lip
ca [ ... ] Kośćcem ich był batalion marynarza Popowa i oddział mary
narzy Floty Czarnomorskiej. Wieczorem na stronę lewicowyh eserów 
przeszedł pułk Węglińskiego, kwaterujący w koszarach pokrowskich. 
W dyspozycji lewicowych eserowców znajdowało się wszystkiego, łącz
nie z pułkiem Węglińskiego, około 2500 żołnierzy, 8 dział, 4 samochody 
pancerne i około 60 karabinów maszynowych. Według posiadanych 
informacji lewicowi eserowcy skierowali 6 lipca swoich agitatorów do 
obozu chodyńskiego, gdzie udało im się przechwycić wpływy i skłonić 
żołnierzy do ogłoszenia neutralności. Oznaczało to: nie udzielać pomocy 
bolszewikom, będącym za utrzymaniem pokoju z Niemcami. 

Garnizon znajdujący się w obozach na Chodynce liczył w przy
bliżeniu 20.000 - 25.000 ludzi. 

Teatr Telewizji-Warszawa, „Szósty lipca" Michaiła Sztarowa w reżyserii Jerzego 
Krasowskiego; kwiecień 196.5. Ignacy i\Iachowski (Lenin), Stanisław Jasiukiewicz 

(Boncz-Brujewicz) 
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S y t u a c j a w m ie ś ci e. 
Wiedzieliśmy, że na czele powstania stoją Aleksandrowicz i Prosz

jan, którzy dobrze znali nastroje oraz rozmieszczenie oddziałów gar
nizonu moskiewskiego. Proszjan, na czele oddziału wiernych mu żoł

nierzy, zagarnął wieczorem główny urząd telegraficzny i lewicowi ese
rowcy zaczęli wysyłać swoje apele do innych miast, nawołuj, ąc je do 
obalenia władzy bolszewików i wypowiedzenia wojny Niemcom. W zdo
bytych drukarniach przygotowywano odezwy do ludności Moskwy i do 
żołnierzy. Odezwy głosiły, że lewicowi eserowcy opowiadają się za ra
dziecką wojną z Niemcami i za przekreśleniem układu zawartego 
w Brześciu Litewskim [ ... ] 

S y t u a c .i a 7 1 i p c a o k o ł o g o d z i n y 2. Do tego czasu poło

żenie nasze uległo znacznej poprawie. Przy kościele Chrystusa Zbawi
ciela zebrał się łotewski 1 pułk piechoty z artylerią i pułk szkolny. 
Na plac Strastny przybył łotewski 2 pułk piechoty z dwiema szkołami 
artylerii i czterema działami. 

W każdym razie mieliśmy cztery grupy wojsk: 1) przy kościele 

Chrystusa Zbawiciela, 2) na Kremlu, 3) na placu Strastnym i 4) na 
placu Arbackim. Wyszliśmy już z tej trudnej sytuacji, w której znale
źliśmy się 6 lipca wieczorem [ ... ]. 

Myśl przewodnia operacji opierała się na dwóch głównych zało

żeniach: 

1) zorganizować koncentryczne natarcie na ugrupowanie przeciwnika 
i przeprowadzić je szturmem; 

2) równocześnie rozbić ogniem artylerii sztab i siedzibę rządu lewi
cowych eserowców. 

Początek natarcia wyznaczono na godzinę 5 rano. 
Do drugiego zadania, tj. rozgromieni:i sztabu i siedziby rządu lewi

cowych eserowców, postawiono do dyspozycji dowódcy brygady Dunina 
specjalną baterię, która musiała na rękach podciągnąć swoje działa mo
żliwie najbliżej pałacyku Morozowa zburzyć~ go bezpośrednim 

ogniem [ ... ]. 
Około godziny 7-8 rano artyleria zaczęła ostrzeliwać Kreml 

z Triechswiatitielskiego Pierieulka. Pociski trafiały w Mały Pałac. 

Ogień prowadzony był z polowych dział, granatami i szrapnelami. Strze
lanina była zupełnie nieszkodliwa. Obawiałem się jednak, że lewicowi 
eserowcy zaczną ostrzeliwać Kreml pociskami zapalającymi, co stano
wiłoby poważne niebezpieczeństwo dla centrum miasta [ ... ]. 

Rankiem 7 lipca była gęsta mgła. Cale miasto okryła mleczna, 
trudna do przeniknięcia zasłona. Widoczność wynosiła 15- 20 kroków, 
a odróżnienie swoich od nieprzyjaciela stało się zupełnie niemożliwe. 

Nasze wojska wypierały przeciwnika na całym froncie i około godziny 
9 rano zamknęły pierścień okrążenia. Ze wszystkich stron dochodził 

huk strzałów z broni ręcznej i maszynowej. Od czasu do czasu baterie 
lewicowych eserowców strzelały w różnych kierunkach. 

Scena zbiorowa z telewizyjneg o spektaldu „Szóstego lipca". Sztab eseró\V, ~ 
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Moskwa zamieniła się w pole bitwy. Chociaż była niedziela, miesz
kańcy nie wychodzili na uhlce [ ... ] 

Celem wymierzenia zdecydowanego ciosu opracowano następujący 

plan: 
1) Wobec ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza piechota, 

oraz silnego ognia nieprzyjacielskich karabinów maszynowych, wpro
wadzić do akcji artylerię i strzelać z bliskiej odległości ogniem na 
wprost. 

2) Za wszelką cenę pchnąć piechotę do przodu. 
3) W wypadku, gdyby nie udało się nam rozbić lewicowych ese

rowców siłami, które uczestniczyły w walce, postanowiono wprowadzić 
do akcji [ ... ] dwa 6-calowe działa o ciągu traktorowym, batalion inży
nieryjny i kawalerię. 

Około godziny 11 przyłączył się do nas jakiś oddtiał lotniczy i po
prosił o zezwolenie bombardowania Triechswiatitiel~kiego Pierieułka. 

Zezwolenie otrzymali. Na Kremlu z niecierpliwością oczekiwano na roz
strzygnięcie sytuacji [ ... ] 

Towarzysz Bierzin wysłał do przodu dwudziałową baterię, starając 
się podciągnąć działa możliwie najbliżej pałacyku Morozowa. .Jedno 
działo, to, którym dowodził strzelec Buberg, udało się ustawić w odle
głości około 300 kroków od pałacyku [ ... ] 

Póżniej, już po zlikwidowaniu powstania, okazało się, że w mo
mencie kiedy Bierzin otworzył ogień, w pałacyku odbywało się po
siedzenie lewicowych eserowców. Pierwszy pocisk wybuchł w pokoju 
sąsiadującym z salą posiedzeń. Drugi pocisk także. Następne strzały 
kartaczami wymierzone były w dachy i balkony. Ogłuszające wybuchy 
granatów wywarły na uczestnikach zebrania oszałamiające wrażenie. 
RzuciH się na ulicę i ratując się przed kartaczami rozbiegli na wszyst
kie strony. W ślad za przywódcami uciekło wojsko [ ... ] 

Około godziny 14 cały zajmowany przez lewicdwych eserowców re
jon znalazł się w naszych rękach. Wszystkie wojska, które były pod 
naszym dowództwem zebrały się przed gmachem Czeka. Tutaj przyje
chał towarzysz Lenin. 

!Etapy wielkiej drogi, Warszawa 19641 
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ZE WSPOMNIEŃ 
NADIEŻDY KRUPSKIEJ 

Po rozgromieniu eserowców w zaułku Triechswiatitielskim Iljicz za
pragnął obejrzeć willę, w której znajdowała się chwilowa kwatera 
główna zbuntowanych eserowców. Wezwał otwarty samochód i pojecha
liśmy . Kiedy przejeżdżaliśmy koło Dworca Oktiabrskiego, rozległ się 

zza węgła okrzyk : „Stój! " Wobec tego, że nie widać było, kto krzyczy, 
szofer Gil jechał dalej. Iljicz kazał mu się zatrzymać. W tej chwili 
zza węgła zaczęto strzelać z rewolweru, wybiegła grupa uzbrojonych 
ludzi i podbiegła do samochodu. Byli to nasi. Iljicz zaczął im robić 

wyrzuty: „Nie można, towarzysze, niepotrzebnie strzelać zza węgła, nie 
wiedząc do kogo". Ludzie speszyli się. Iljicz jeszcze raz wypytał o dro
gę do Triechswiatitiełskiego zaułka. Do willi wpuszczono nas bez ja
kichkolwiek przeszkód. Iljicza interesowało to, dlaczego eserowcy wy
brali właśnie tę willę na swoją kwaterę i jak zorganizowali jej obro
nę, jednakże zaraz przestała go ta sprawa interesować, gdyż ani ogólne 
położenie willi, ani jej wewnętrzna budowa nie przedstawiały z tego 
punktu widzenia nic ciekawego. Co nam się wryło w pamięć - to pod
łoga zasłana ogromną ilością rozerwanych na drobne kawałki papierów. 
Prawdopodobnie w czasie oblężenia eserowcy zniszczyli wszystkie swoje 
dokumenty [ ... ]. 

8 lipca V Zjazd Rad postanowił usunąć z Rad lewicowych eserow
ców solidaryzujących się z buntem 6-7 lipca. 10 lipca Zjazd uchwalił 

Konstytucję Radziecką i zakończył swe obrady. 

IN. K. Kr ups ka, Wspomntenta o Leninie, 

Warszawa, 19561 
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WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

Czas-
zjawisko 

wręcz niebotyczne: 
były czasy -

przeszły mityczne. 
Ni klechd, 

m eposów dziś, 

mknij depeszą, 
strofo, 

ni epopej 

na świat! 
Rozpafoną wargą 

przylgnij 

z rzeki 
imieniem 

„Fakt". 
To po drutach czas 

popij 

przebiega iskrami, 
to serce 

z prawdą we dwoje. 
Z żołnierzami 

działo się to 
czy z krajem, 

czy też 
w sercu 

działo się moim? ... 

[z poematu Dobrze, przekład W. Woroszylskiego) 

ILUSTRACJE NA S. 6, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22 - ZE ZBIORÓW MUZEUM LE
NINA W WARSZAWIE. 

W REPERTUARZE 
TEATRU POLSKIEGO 

S. PRZYBYSZEWSKA - „SPRAWA DANTONA" 

W. SZEKSPIR - „JAl\: WAM SIĘ PODOBA" 

M. SZATROW - „SZÓSTY LIPCA" 

W PRZYGOTOWANIU 

A. OSTROWSKI - „LAS" 

W REPERTUARZE 
TEATRU KAMERALNEGO 

E. LABICHE - „TEATR OKRUTNY" 

S. I. WITKIEWICZ - „W MAŁYM DWORKU" 

W PRZYGOTOWANIU 

J. GENET - „POKOJÓWKI" 
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